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Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

(druk nr 186) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa określa warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy 

mieszkaniowej.  

Autorzy projektu w uzasadnieniu zwracają uwagę, iż od 2009 r. można zaobserwować 

w Polsce niezwykle dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej. Jednakże pomimo tego 

procesu „dotychczas nie zostały w dostatecznym stopniu sformułowane ramy prawne dla 

lokalizowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych. Konsekwencją tego stanu 

rzeczy jest lokalizowanie tych instalacji zbyt blisko budynków mieszkalnych. Stało się 

to powodem licznych konfliktów pomiędzy niezadowolonymi mieszkańcami a władzami 

gmin, gdyż urządzenia te emitują hałas, niesłyszalne dla ucha infradźwięki, powodują 

wibracje, migotanie światła, mogą stanowić także bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 

w przypadku awarii, jak również oblodzenia łopat elektrowni wiatrowej zimą”. 

Projektodawcy podnoszą, ze wskazana powyżej sytuacja spowodowała liczne 

wystąpienia obywateli, a także stowarzyszeń (zakładanych specjalnie dla przeciwdziałania 

budowie elektrowni wiatrowych w określonych lokalizacjach/gminach) kierowane zarówno 

bezpośrednio do członków parlamentu, jak również do członków Rady Ministrów, w których 

to mieszkańcy proszą o wstrzymanie budowy elektrowni wiatrowych. Zgodnie uzasadnieniem 

do projektu ustawy – dotychczas skierowano łącznie około 50 wystąpień i interpelacji oraz 

23 petycje, w tym 20 wystąpień stowarzyszeń. 
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Autorzy ustawy zwracają uwagę, że jednym z powodów podjęcia prac nad ustawą była 

także negatywa ocena procesu powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce, zawarta 

we wnioskach z kontroli NIK – przeprowadzonej w okresie od dnia 29 sierpnia 2013 r. 

do dnia 14 lutego 2014 r., której celem była ocena przestrzegania przez właściwe organy 

administracji publicznej ograniczeń związanych z lokalizacją i budową lądowych farm 

wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem respektowania zasad zagospodarowania 

przestrzennego, ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia uciążliwości lądowych 

farm wiatrowych dla mieszkańców. Również wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich 

odnoszące się do przedmiotowej kontroli NIK było powodem rozpoczęcia prac nad ustawą. 

W zakresie swych szczegółowych rozwiązań przedmiotowa ustawa: 

1) wprowadza definicję „elektrowni wiatrowej”, zgodnie z którą jest to „budowla 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składająca się co najmniej z fundamentu, 

wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji 

w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii, oraz definicję „elementów technicznych” elektrowni wiatrowej, przez które 

należy rozumieć wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator 

prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem 

obrotu (art. 2 ustawy); 

2) przewiduje, że lokalizacja elektrowni wiatrowej (o mocy większej niż moc 

mikroinstalacji) możliwa będzie wyłącznie na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (art. 3); 

3) ustanawia minimalną odległość
1)

 lokalizacji oraz budowy elektrowni wiatrowych od 

budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi 

funkcja mieszkaniowa oraz wymienionych budynków od elektrowni wiatrowej, a także 

elektrowni wiatrowych od form ochrony przyrody oraz od leśnych kompleksów 

promocyjnych. Przy zastrzeżeniu, że odległość, nie jest wymagana przy przebudowie, 

nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego 

albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa 

(art. 4); 

                                                 

1)
 Odległość jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od 

poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik 

wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). 
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4) szczegółowy sposób obliczania minimalnej odległości, w której mogą być lokalizowane 

i budowane elektrownie wiatrowe od budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji 

mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz wymienionych 

budynków od elektrowni wiatrowej, a także elektrowni wiatrowych od form ochrony 

przyrody oraz od leśnych kompleksów promocyjnych (art. 5 ustawy); 

5) wskazuje organy administracji architektoniczno-budowlanej współodpowiedzialne za 

stosowanie nowych przepisów w zakresie minimalnej odległości przy podejmowaniu 

dyspozycji przestrzennych zarówno przy lokalizacji oraz budowy elektrowni 

wiatrowych od zabudowy mieszkalnej jak i lokalizacji tejże zabudowy w odniesieniu do 

elektrowni wiatrowej (art. 6); 

6) proponuje, aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący 

lokalizację elektrowni wiatrowej po pierwsze określał maksymalną całkowitą wysokość 

elektrowni, po drugie był sporządzany co najmniej dla terenu na którym, z powodu 

konieczności zachowania minimalnej odległości, o której mowa w art. 4 ustawy, nie 

może być zlokalizowana nowa zabudowa mieszkaniowa, a którego granice 

są wyznaczone z uwzględnieniem maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni 

wiatrowej w nim określonej. Dodatkowo, w celu zapewnienia społeczności lokalnej 

możliwości uzyskania informacji o planach lokalizacji elektrowni wiatrowej, w ustawie 

proponuje się, by już w uzasadnieniu tzw. uchwały intencyjnej, która rozpoczyna prace 

nad projektem planu miejscowego, wskazywana była maksymalna planowana wysokość 

elektrowni wiatrowych. Tym samym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przewidujący lokalizację elektrowni wiatrowej będzie obejmował co najmniej obszar 

stanowiący okrąg o promieniu równym dziesięciokrotności maksymalnej całkowitej 

wysokości elektrowni wiatrowej określonej w tym planie. W myśl uzasadnienia 

omawiane regulacje przede wszystkim zapobiegną ww. negatywnemu wpływowi 

dyspozycji jednej gminy na rozwój i działania innych gmin, po za tym dzięki procedurze 

planistycznej – zapewniona zostanie prawdziwie transparentna i jawna procedura 

lokalizacji oraz udział społeczności lokalnej, a właściciele wszystkich nieruchomości 

objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a więc nieruchomości 

znajdujących się w faktycznym obszarze oddziaływania przyszłych elektrowni 

wiatrowych, będą mieli prawo (będą mogli łatwo wykazać interes prawny) do 

skorzystania z prawa zaskarżenia planu miejscowego do sądu administracyjnego. 

Projektodawcy podkreślają, że rozwiązanie to ułatwi również określanie wartości 



– 4 – 

nieruchomości i ewentualne dochodzenie roszczeń związanych z ograniczeniem 

możliwości zagospodarowania nieruchomości, tj. możliwości zlokalizowania na nich 

zabudowy mieszkaniowej, a także znacząco uprości procedurę uzyskiwania pozwolenia 

na budowę elektrowni wiatrowej oraz wszelkich inwestycji zlokalizowanych na terenach 

objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (z wyłączeniem 

zabudowy mieszkaniowej) – bowiem proces inwestycyjny zostanie ograniczony 

praktycznie wyłącznie do etapu budowlano-realizacyjnego. Przedmiotowe uproszczenie 

będzie tak dotyczyło inwestora jak i organów administracji publicznej – dla zbadania 

prawidłowości lokalizacji oraz zachowania minimalnych odległości określonych 

przepisami ustawy wystarczający będzie wypis i wyrys miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z omawianymi 

regulacjami nie będzie możliwości aby gmina uchwaliła miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewidujący lokalizację elektrowni wiatrowych, 

w taki sposób, że ww. okrąg w części będzie znajdował się na terenie innej gminy lub 

nie zostanie objęty ustaleniami planu (art.7). 

W ustawie przewiduje się ponadto znowelizowanie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) 

oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania 

na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353). 

Zmiany w ustawie – Prawo budowlane polegają na: wykreśleniu przepisu 

wprowadzającego podział elektrowni wiatrowej na część budowlaną i niebudowlaną (art. 3 

pkt 3 ustawy – Prawo budowlane), wskazaniu wojewody jako organu administracji 

architektoniczno-budowlanej właściwego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 

elektrowni wiatrowej (dodawany pkt 5b w art. 82 ust. 3 w ustawie – Prawo budowlane), 

jednoznacznym wskazaniu, że elektrownia wiatrowa zaliczana jest do kategorii XXIX 

obiektów budowlanych, a tym samym wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

(zmiana w załączniku do ustawy – Prawo budowlane). 

Przewidywana zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

zakłada, że lokalizacja urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, 

wykorzystujących energię wiatru, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji odbywać się 
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na zasadach ogólnych, tj. będzie możliwa zarówno na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jak i decyzji o warunkach zabudowy. Przy czym, 

w sytuacji gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie przewidywał 

możliwość lokalizacji budynków, lokalizacja mikroinstalacji będzie możliwa także przypadku 

przeznaczenia terenu innego niż produkcyjne (czyli lokalizacja mikroinstalacji będzie 

możliwa także na terenach zabudowy mieszkaniowej, czy terenów rolniczych), o ile plan 

miejscowy nie zakazuje tego rodzaju inwestycji. 

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko 

przewiduje, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w odniesieniu do elektrowni wiatrowych jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. 

Mając na uwadze to, że proces budowy i lokalizacji (uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy) jest 

procesem ciągłym, w ustawie szczegółowo uregulowano kwestię toczących się procesów 

i sposób ich dostosowania do wprowadzanego wymogu w zakresie minimalnej odległości, 

o której mowa w art. 4 ustawy. Regulacje przejściowe w ustawie został zawarte w art. 12–17 

ustawy. 

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy celem zawartych w ustawie rozwiązań  

intertemporalnych jest to by w procesie dostosowania: 

1) uwzględniano fakt istnienia danego obiektu, z poszanowaniem posiadanego prawa do 

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, określonego w pozwoleniu na budowę 

(zgłoszeniu), w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji 

o warunkach zabudowy; 

2) poszanowane zostały ustalenia wynikające z planów miejscowych, przy daniu 

pierwszeństwa prawa do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej; 

3) decyzje o warunkach zabudowy niespełniające wymogu w zakresie minimalnej 

odległości dawały pierwszeństwo prawa do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r.  

Projekt ustawy został wniesiony do laski marszałkowskiej z inicjatywy poselskiej 

(druk sejmowy nr 315). Pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy odbyło się 

w Komisji Infrastruktury. Komisja w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 365) wprowadziła 

poprawki charakterze redakcyjnym (poprawiające jakość ustawy), a także inne poprawki, 

które jednakże nie spowodowały znaczącej zmiany meritum projektu. 

Na etapie drugiego czytania w dniu 18 maja 2016 r. zgłoszono 17 poprawek. Część 

zgorszonych poprawek została następnie wycofana. Poparcie Komisji uzyskały poprawki 

ujęte w druku nr 365–A pod numerami 1, 3, 5–8, 10–16. Wskazane poprawki m.in. 

w znaczący sposób ograniczyły zakres przedmiotowy projektu ustawy w stosunku do 

pierwotnego przedłożenia poselskiego zawartego w druku sejmowym nr 315. W ich 

następstwie w szczególności wykreślone zostały zapisy regulujące kwestie wydawania przez 

Urząd Dozoru Technicznego decyzji zezwalających na eksploatację elektrowni wiatrowych, 

przewidywanych sankcji karnych oraz przepisy nowelizujące ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii. 

 

III. Uwagi szczegółowe  

1) art. 14 ust. 2 – przepis art. 14 ust. 2 przewiduje, że postępowania w przedmiocie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczące budynku mieszkalnego albo 

budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte 

po dniu wejścia w życie ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych 

przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W związku ze wskazanym 

przepisem podnieść należy dwa problemy. W pierwszej kolejności uwagę zwraca 

umiejscowienie przedmiotowej normy wśród przepisów przejściowych ustawy. W 

przepisach przejściowych ustawy reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki 

powstałe pod działaniem ustaw dotychczasowych. Rozstrzyga się w nich m.in. sposób 

zakończenia postępowań będących w toku (wszczętych w czasie obowiązywania 

dotychczasowych przepisów i niezakończonych ostatecznie do dnia ich uchylenia albo 

zmiany albo wejścia nowych przepisów w życie). Omawiany ust. 2 w art. 14 ustawy 

odnosi się do postępowań wszczętych po dniu wejścia w życie opiniowanej ustawy – nie 

jest zatem normą o charakterze przejściowym. Wydaje się, iż przepis ten wyznacza 
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moment, od jakiego należy stosować przepisy art. 4 niniejszej ustawy o inwestycjach w 

zakresie elektrowni wiatrowych do wszczętych po dniu jej wejścia w życie postępowań 

w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej „zabudowy 

mieszkalnej”. Tym samym przepis ten ma charakter przepisu końcowego i powinien 

umieszczony w odpowiednim miejscu w strukturze redakcyjnej ustawy. Po wtóre należy 

zwrócić uwagę na określony w przepisie art. 14 ust. 2  

– 36-miesięczny termin, w trakcie którego mogą być prowadzone postępowania na 

podstawie dotychczasowych przepisów. Pojawia się pytanie jakie przepisy będą miały 

zastosowanie do postępowań, które nie zakończą się przed upływem 36 miesięcy od 

dnia wejścia wżycie ustawy.  

Propozycje poprawek: 

1) w art. 14: 

a) skreśla się ust. 2, 

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1” 

2) po art. 17 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. 1. Przepisu art. 4 nie stosuje się do postępowań w przedmiocie wydania 

decyzji WZ, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład 

której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy, nie dłużej 

jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. W przypadku decyzji WZ wydanej na podstawie postępowań, o których mowa w ust. 

1, przesłanki odmowy przez organ administracji architektoniczno-budowlanej wydania 

pozwolenia na budowę lub, w przypadku zgłoszenia, wniesienia sprzeciwu, nie stanowi fakt, 

iż inwestycja ta nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4.”; 

 

2) art. 17 – zgodnie z przepisem art. 17 ustawy od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 

31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej ustala się 

i pobiera zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Należy zwrócić uwagę, że takie brzmienie przepisu powoduje, ze przy ustalaniu podatku 

od nieruchomości mogą mieć zastosowanie zarówno przepisy obowiązujące w dniu 

poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy jak i przepisy obowiązujące 

5 lub 10 lat przed tym dniem. W związku z powyższym proponuje się doprecyzowanie 

przepisu art.17. 



– 8 – 

Propozycja poprawki: 

w art. 17 wyrazy „zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie 

ustawy” zastępuje się wyrazami „według przepisów dotychczasowych”. 

 

 

Poprawki redakcyjne: 

1) art. 6 pkt 3 – w związku z wprowadzeniem w art. 5 ust. 1 pkt 2 skrótu pojęcia „decyzja 

o warunkach zabudowy”, proponuje się posługiwanie się nim konsekwentnie w całej 

ustawie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w pkt 3 wyrazy „o warunkach zabudowy” zastępuje się wyrazem „WZ”; 

 

2) art. 10, art. 15 ust. 4 – poprawka redakcyjna uzupełniająca przepis o brakujący 

publikator, po raz pierwszy przywoływanej w ustawie o planowaniu 

z zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii. 

Propozycja poprawki: 

w art. 10, w ust. 4 po wyrazach „o odnawialnych źródłach energii” dodaje się wyrazy 

„(Dz. U. poz. 478 i poz. 2365)”; 

 

3) art. 13 ust. 2 – propozycja poprawki redakcyjnej ujednolicającej sposób określania 

terminów w ustawie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 w ust. 2 wyrazy „3 lat” zastępuje się wyrazami „36 miesięcy”. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Starszy legislator 


